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 بـرآورد  تابع  تقـاضاي
 بنزيـن در ايـران طـي

 1347 -1381دوره 
 

 
 

 

 
 *عباسعلي ابونوري
  **هيوا شيوه

 

 
 بنزين و مصرف آن در ايران را بايستي از مسائل مهم اقتصاد كشور وضوعبدون شك م

گذار بر مصرف بنزين و بر آورد تابع تأثير با معرفي متغيرهاي اين تحقيق بر آن است تا. بدانيم
گذاري هر كدام از اين عوامل داليل عدم تأثيرتقاضاي بنزين در ايران و به تبع آن تبيين شدت 

ي مختلف اقتصادي بر ها گذاري سياستتأثيرمصرف بهينه را شناسايي كرده و همچنين چگونگي 
 .  دهدمصرف بنزين را مورد ارزيابي قرار

                                                 
 .عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد و حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز؛ دكتر عباسعلي ابونوري. *

E. mail: aabounoori@yahoo.com  
 . كارشناس ارشد علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز؛ هيوا شيوه. **

E. mail: hiva_shiveh@yahoo.com 
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در اين تحقيق با بكارگيري روشهاي آماري و اقتصاد سنجي تابع تقاضاي بنزين در يك 
 , eviewsو نرم افزارهاي  ) ols( دوره مشخص با بكارگيري تكنيك حداقل مربعات معمولي 

excelدهد كه تعداد خودرو، درآمد ملي و رشد   مينتايج اين تحقيق نشان.  استقاده شده است
 چنداني تأثيرو قيمت بنزين . هستند گذاري بر تقاضا و مصرف بنزين در ايرانتأثيرمل  عوا،جمعيت

 .بر مقدار تقاضاي بنزين نداشته است
 
 

 :ها كليد واژه
 ايران، بنزين، مصرف بنزين، سياستهاي اقتصادي، تابع تقاضا، برآورد             
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 مقدمه
مواجه است كمبود منابع زير زمينـي       يكي از بزرگترين مشكالتي كه امروزه بشر با آن          

در بلنـد   ،  از آنجايي كه اين منابع داراي جانشين كمتر و در صورت وجـود            . است تجديد ناپذير 
. اسـت هـا    تنها راه حفظ بقاي اين منابع بهينـه مصـرف كـردن آن             هستند، مدت قابل دستيابي  

 به ويژگي خاص اين هبا توج. شود  ميبخش مهمي از منابع نفتي زير زميني صرف توليد بنزين  
گذاري بـر  ، تأثير ي مناسب ها  عدم وجود جانشين  ،   پايين بودن قيمت بنزين    ؛ مانند كاال در ايران  

مطالعه و دستيابي بـه متغيرهـاي       ... مصرف باال و بي رويه بنزين و        ،  متغيرهاي كالن اقتصادي  
 فراوانـي پيـدا   گذاري اين متغيرها بر مصرف بنزين اهميـت         تأثير و چگونگي و شدت      تأثيرگذار

 . كند مي
 براي مثـال    ؛شود  مي ايران ساالنه ميلياردها ريال از بودجه كشور صرف يارانه بنزين          در

 ميليارد ريـال    3617 ريال براي دولت معادل      638 با احتساب قيمت تمام شده       1376در سال   
ور نشان دهنده آن است كه بـه طـ  امر كه اين  از بودجه كشور صرف سوبسيد بنزين شده است   

  1.مين يارانه اين ماده نفتي شودأمتوسط هر سال رقم بااليي از بودجه كشور صرف ت
 سـبب غيـر واقعـي بـودن         ،از سوي ديگر وجود منابع نفتي ارزان قيمت        كور و ذيارانه م 

 بطوريكه افزايش بيش از حد حجم واردات بـه  ،قيمت اين كاال و مصرف بي رويه آن شده است      
 در دريافت بنزين در آينده با مشـكل  ها رود كه اسكله  مي و بيم آن   كشور را در پي داشته است     

 .  مواجه شوند
 

 مروري بر سير مصرف بنزين در جهان و ايران
ي هـا   از زمان كشف موتورهاي درون سوز، بنزين به عنوان يكـي از مهمتـرين فـرآورده               

 مصـرف  درصـد آن در بخـش حمـل و نقـل     98آيـد و تقريبـا      مـي  نفتي سبك جهان به شمار    

                                                 
آبان و (، سال چهارم 44 و 43 شماره ،مجله برنامه و بودجه، »ثر بر مصرف بنزين در كشورؤبررسي عوامل م« آخاني، ازهر .1

 .35-45، صص )1378آذر 
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 ميليون تن بنـزين در جهـان مصـرف شـده اسـت كـه                4/906 حدود   1977در سال   . شود مي
 1.شود  ميي نفتي انرژي را شاملها درصد فرآورده28

تـوان بـه      مـي  يكي از داليل باال بودن نرخ رشد مصرف بنزين در كشورهاي آسـيايي را             
 تـا   1987طـي دوره    بـراي مثـال     . تعدد كشورهاي در حال توسعه در اين منطقـه نسـبت داد           

ين بـودن نـرخ     ييكي از داليل پا   .  درصد نرخ رشد داشته اند     6 درصد و ايران     2/8چين  ،  1988
ي صــرفه جــويي و توليــد هــا اعمــال سياســت، رشــد كشــورهاي اروپــايي و آمريكــاي شــمالي

 5/45آمريكاي شمالي باسهم    ،  در بين مناطق مختلف جهان    . ي كم مصرف بوده است    ها  ماشين
در هر  . كمترين مصرف را داشته اند    ،   درصد 7/2كننده و آفريقا با سهم       رين مصرف درصد بزرگت 

اياالت ،  در آمريكاي شمالي  . منطقه نيز كشورهاي مختلف از مصرف متعادل برخوردار نبوده اند         
اين كشـور   . بزرگترين كشور مصرف كننده است    ،  به عنوان سرآمد مصرف بنزين جهان     ،  متحده

در حاليكـه در سـال   ،  دادصرصد مصرف بنزين را به خـود اختصـا   د 40 حدود   1977در سال   
به عبارت ديگر با افزايش رشـد مصـرف كشـورهاي           .  درصد رسيد  45 اين رقم به حدود      1988
تـري   در بين كشورهاي اروپـايي وضـعيت نسـبتا متعـادل          . سهم آمريكا كمتر شده است    ،  ديگر

 درصـد از مصـرف      5/4 و   6/7به ترتيب   ژاپن و چين    ،  اما در بين كشورهاي آسيايي    . وجود دارد 
افزايش سهم ايـن قـاره از مصـرف بنـزين           موجب  اند كه    بنزين جهان را به خود اختصاص داده      

 . جهان شده است
ـ           ي  اما در ايران با نگاهي به آمار و ارقام در مي           ويـژه  ه  ابيم كـه سـير مصـرف انـرژي و ب

مصرف انـرژي بـه ويـژه        اي كه   گونه  به ؛ي نفتي در ايران همواره سير صعودي داشته       ها  فرآورده
از زمان كشف نفت و احداث نخستين پااليشگاه در ايران بـه شـدت رو بـه                 ،  ي نفتي ها  فرآورده

 1353 ميليون ليتر در سـال  16346از ، ي نفتيها به گونه اي كه مصرف فرآورده    ،  فزوني نهاده 
.  رسـيده اسـت    1380 ميليـون ليتـر در سـال         73640 درصد به    6با متوسط نرخ رشد ساالنه      

از ، 1380در سـال  ، ي نفتـي هـا   مطابق گزارش عملكرد ساالنه شركت پخش و پااليش فرآورده        
تـرين سـهم     ينيو پـا  )  درصـد  3/37(ي نفتي باالترين سهم مربوط به گازوئيـل         ها  بين فرآورده 

 درصـد محاسـبه     5/20سهم بنزين در سال مـذكور       . است ) درصد 8/16(مربوط به نفت سفيد     
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 1353-1380شايان توجه است كه سهم مصـرف بنـزين و گازوئيـل طـي دوره                . تگرديده اس 
 . كاهش يافته استنيز ي نفتي ها افزايش و سهم ديگر فرآورده

 6 ميليون ليتر بوده كه با نرخ رشد متوسـط       3916 مصرف بنزين ايران     1355در سال   
ـ  .  افزايش يافته است   1380 ميليون ليتر در سال      18432درصد به    رخ رشـد مصـرف     متوسط ن

 درصـد   1/6 معادل   1380 درصد و سالهاي بعد تا       5/5 معادل   1365 تا   1355بنزين طي دوره    
طبـق  . است  نسبت به دوره اول از سطح باالتري برخوردار،به عبارت ديگر نرخ رشد . بوده است 

 حـدود   1355 مصرف ساالنه سرانه هر خـودروي بنـزين سـوز در سـال               ،محاسبات انجام شده  
 بـا   ،  1361 افـزايش يافتـه و در سـال          1358 در طول سال بوده واين روند تا سـال          ليتر 4345

 . سهميه بندي عرضه بنزين اين رقم به حداقل خود رسيد
 مصرف بنزين متناسب با مقدار عرضه به روش سهميه بندي با يك             1361پس از سال    

زين در سـال  بـا افـزايش قيمـت بنـ    .  ليتر رسيد4533 به حداكثر  1373روند صعودي در سال   
مصـرف  .  دوباره افزايش يافته اسـت 1376 ولي در سال ؛ روند صعودي مصرف كند شده     1374

ين بـودن نسـبي     يگفتني است كه پـا    .  تقريبا يكسان است   1355 با سال    1376سرانه در سال    
 اسـت   ناشي از ركود اقتصادي كشور و سهميه بندي بنزين         67 تا   59مصرف سرانه در سالهاي     

 1.نمايد مي نتأثير  نيز بي1359ين زمينه پرش قيمت واقعي بنزين در سال كه البته در ا
 : توان دو ويژگي مهم را ذكر نمود   مي درمورد بنزين

 و مصـرف آن در      اسـت  مصرف بنـزين تنهـا در بخـش حمـل و نقـل مهـم                 ؛اول اينكه 
 .ي ديگر اهميت چنداني ندارد ها بخش

 نظير  ؛ي حمل و نقل عمومي    ها  ش شبكه دوم آنكه امكانات جايگزين كردن آن با گستر       
ي هنگفتـي   هاگـذاري  نياز به سـرمايه   اين كاال   كه   ميسر است و از آنجا    ... تراموا و   ،  مترو،  اتوبوس

 . ستپذير ني مدت امكان  حداقل در كوتاه، ايرانمانندوامع در حال توسعه ج براي ،دارد
شـورهاي در حـال     وان كشـورهاي مختلفـي متشـكل از ك        ت ،  مي  براي مقايسه تطبيقي  

متوسط سرانه بنزين . در نظر گرفترا توسعه و توسعه يافته بدون ذخاير نفتي و با ذخاير نفتي            
ژاپـن  ،  ليتـر 2511كانـادا   ،  ليتر785برزيل  ،  ليتر3059 هر خودرو در آمريكا حدود       1994سال  

                                                 
  . ، استخراج شده است1376  و همچنين ترازنامه انرژي BP Staticticsاات از  اطالع .1
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هاي  در بـين كشـور     ،به عبارت ديگر  . است  ليتر 4533 و در ايران     3032عربستان  ،   ليتر 1992
 1 ايران بيشترين مصرف را به خود اختصاص داده است،مذكور

ست كه عـالوه بـر هـدر         ا پيشگفت فرسودگي خودروها  به   وضوعثر در م  ؤيكي از علل م   
. شود كه آثار زيانبار آن غير قابـل جبـران اسـت             مي باعث آلودگي شديد هوا نيز    ،  دادن سوخت 
 ژاپني بـراي كـاهش گازهـاي آالينـده از           اروپايي و ،  ي خودرو سازي آمريكايي   ها  امروزه شركت 

 . كنند كه بسيار كارگشا بوده است  ميي كاتاليزور استفادهها مبدل
ايران قادر به تغيير تكنولوژي قابـل تـوجهي در ايـن            ،  باعلم به اينكه در شرايط كنوني     

د بايستي از طريق عوامل اثر گذاري كه تغييـر و بهبـو           ،  نيست) حداقل در كوتاه مدت     ( زمينه  
صورت اين بحران  چرا كه در غير اين ؛دو حل مشكالت مربوطه ب  در پي  شود  مي پذير آنها امكان 

 . روز به روز مشكل سازتر خواهد بود
 

 اهداف تحقيق 
 تبيين چگونگي تابع تقاضاي بنزين در ايران  -

  1347- 1381برآورد تابع تقاضاي بنزين در ايران براي دوره  -

 ري بنزين توسط دولت بر مصرف آن گذا  نحوه قيمتتأثيربررسي  -

 
 هاي تحقيق  فرضيه

 ؛ميزان مصرف بنزين وجود داردرابطه مثبت و معني داري بين انباره خودرو و  -
 ؛بنزين و مقدار مصرف آن وجود داردرابطه  معني داري بين قيمت  -

 بـا مقـدار مصـرف       رابطه مثبت و معني داري بين جمعيت و عمر متوسط خودروهـا            -
 .داردبنزين وجود 

 
 روش تحقيق 

 و بـراي تجزيـه و       ،در اين مقاله براي شناسايي و جمع آوري اطالعات از روش اسنادي           
اين تحقيق بـر اسـاس يـك        .  از روشهاي آماري و اقتصاد سنجي بهره گرفته شده است          ،تحليل
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 ساله  35مربوط به يك دوره     نيز  ي بكار گرفته شده     ها   تايي صورت گرفته و آمار داده      35نمونه  
 . است

بهره گرفتـه شـده  و       ) OLS(براي برآورد ضرايب  تابع تقاضا از روش حداقل مربعات           
 .  استفاده گرديده استExcel و Eviewsدر اين راستا از نرم افزارهاي 

شود كه داليـل آيـن امـر در مبحـث مبـاني               مي الگوي تابع به صورت لگاريتمي مطرح     
 .. نظري ذكر خواهد شد

، تحقيق ونيز پس از مطالعـات و تحقيقـات قبلـي انجـام شـده       ي نظري   ها  پس از بحث  
سپس به توضيح و بررسي روند زماني هر يك از           ،الگوي تحليلي مورد بررسي قرار خواهدگرفت     

نماييم و خصوصيات هر يك را ذكـر          مي متغيرهاي مورد نظر پرداخته و تك تك آنها را معرفي         
آورده و به تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده         درنهايت نتايج رگرسيون را بدست      . خواهيم نمود 

 . خواهيم پرداخت

 
 مروري بر سابقه مطالعاتي تحقيق
از سـوي اشـخاص و      ،  دراقتصـاد كشـور دارد    بنزين  به تبع اهميت موضوع و نقشي كه        

ل مربوط بـه بنـزين در كشـور مطالعـاتي صـورت             ئ و نهادهاي مختلف در زمينه مسا      ها  سازمان
 از ايجاد سازمان بهينه سازي مصرف سوخت سري مطالعـات در ايـن   س؛ به ويژه پ   گرفته است 

پايه علمـي نداشـته و تنهـا بـه          ،  زمينه رو به فزوني نهاد ؛ اما بسياري از كارهاي صورت گرفته           
همه دربين تحقيقات و مطالعات انجـام شـده مختلـف            با اين . بحث نظري موضوع پرداخته اند    

 چرا  ؛آنها در حل مشكالت مربوطه مفيد واقع خواهد شد        تعدادي نيز ارزشمند بوده كه مطالعه       
دليل داشتن پشتوانه علمي تـا حـدود زيـادي قابـل            ه  ي اين سري تحقيقات ب    هاگيري كه نتيجه 

 :ا بر شمرد رتوان موارد زير   مياز جمله اين مطالعات. اعتماد است
ـ « و   »ثر بر مصرف بنـزين در كشـور       ؤبررسي عوامل م  «دو تحقيق تحت عناوين      رآورد ب

توسـط   »1374 تـا    1356تابع تقاضاي سوخت در بخش حمل و نقل در ايران بـراي سـالهاي               
 كارشناس سازمان برنامه و بودجه استان مركـزي صـورت گرفتـه اسـت كـه            ،خانم زهرا آخاني  

 . ستبصورت گزارش در مجله برنامه و بودجه به چاپ رسيده ا
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پرداخته و پـس از ذكـر اهميـت         له و بحران    ئوي در اين تحقيقات به طرح و شرح مس        
تـوان در مـوارد زيـر         مـي  نتيجه اين تحقيقات را   . نيز داشته است  ي آماري   يموضوع به برآوردها  

 :خالصه نمود
ويژه در كشورهاي بزرگ به گونه اي كه        ه  تجهيز شبكه حمل ونقل عمومي كشور ؛ ب        -

 ؛پاسخگوي جابجايي مسافران باشد
سازي و گسـترش واحـد تحقيقـات و توسـعه             واحدهاي توليد خودرو به فعال     ياحيا -

 ايـن   ؛دشوبراي ابداع روشهايي كه منجر به كاهش مصرف خودروهاي ساخت داخل            
 ؛از طريق بازار آزاد قابل حل استامر 

از رده ناوگـان حمـل و نقـل    )  سال 30 تا 20( خارج كردن وسايل نقليه با عمر باال         -
 ؛كشور و جايگزين خودروهاي كم مصرف

زي براي معاينه فني مناسب خوردوها  و جلوگيري از تـردد خودروهـايي              ايجاد مراك  -
  ؛مصرف باالي آنها استنقص فني موجب كه 

 .هاي مسافربر  و سواريها گاز سوز كردن تاكسي -

 
موارد ذكر شده نتايجي هستند كه تحقيقات مذكور پس از مطالعات انجام شـده بـراي       

شـود برخـي بـه        مي اند كه همانطور مالحظه    دادهحل مشكالت مربوط به بنزين در كشور ارائه         
 .مرحله عمل نيز رسيده اند

 اشاره  » بزرگ كارت سبز   طرح«توان به     مي از جمله تحقيقات مفيد ديگر در اين زمينه       
توسـط دانشـگاه    و  قسمت كارفرمايي و نظارت سازمان بهينه سازي مصرف سوخت          در  كرد كه   

 . صنعتي شريف انجام شده است
اسـتفاده از   ،   قبلـي  ةتحقيـق حاضـر و تحقيقـات انجـام شـد          عمـدة   ي  هـا وتيكي از تفا  

يك از كارهاي گذشته استفاده و يـا ذكـر نشـده        در هيچ  ي همجمعي است كه تقريباً    ها  تكنيك
همچنين آمارهاي بكار گرفته شده در تحقيـق حاضـر نيـز بـا آمارهـاي اسـتفاده شـده                    . است

  نيـز  اما در بعضي موارد نيز از اين تحقيقات. متفاوت است )حداقل در سه مورد ذكر شده قبل   (
 .كمك گرفته شده است
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ايـن  ،  تفاوت مهم ديگر بين تحقيق حاضر و تحقيقات ديگر انجام شده در ايـن زمينـه               
است كه حجم نمونه بكار گرفته شده در اين تحقيق از حجـم نمونـه مطالعـات قبلـي بزرگتـر                     

 . است
 كـه آمارهـاي سـالهاي       چـرا  ؛تفاده شـده   اسـ  1381 تـا سـال      ي آمار  از در اين تحقيق  

از سوي ديگر نيز آخرين آمارهاي مطمئن موجـود بـه           . هنوز در دسترس نيست    1383-1382
 بدين ترتيب بزرگتـرين حجـم       ؛گردد و آمار سالهاي قبل در دسترس نيست        ميباز 1347سال  

اعث خواهد   ب وضوعتوانست بكار رود در اين تحقيق لحاظ شده است كه اين م             مي نمونه اي كه  
كاراتر نيز  تر بوده و تابع بدست آمده         قابل اطمينان  ،شد كه ضرايب بدست آمده در اين تحقيق       

 . گردد
 

 مباني نظري تحقيق 
 . ستامباني نظري اين تحقيق بر پايه اقتصاد خرد و تئوري تقاضا 

كـه جهـت   است تقاضاي يك كاال تابعي از عوامل مختلف ، براساس تئوري اقتصاد خرد   
گيريم تا بـه رابطـه        مي سي اين عوامل يكي را مدنظر قرارداده و بقيه عوامل را ثابت در نظر             برر

 . تك تك عوامل با مقدار تقاضاي كاالي خاصي كه مورد نظر مان است برسيم
قيمت كاالهـاي   ،  قيمت كاالهاي مكمل  ،  تقاضاي يك كاال تابعي است از قيمت آن كاال        

 كه براي هر كاال باتوجه به خصوصياتش درنظـر گرفتـه           استدرآمد و عوامل ديگري     ،  جانشين
 . شود مي

Qx = f (  Px  ,  Py   , Pz   ,  I   , … )                                 
 
Y :كاالي جانشين ،Z:و كاالي مكمل  I:است كننده  درآمد مصرف. 

،  قيمـت بنـزين    توان به عواملي ماننـد      مي در مورد بنزين نيز مقدار تقاضاي اين كاال را        
شبكه حمل و نقـل عمـومي بـه عنـوان كـاالي          ،  موجودي تعداد خودرو به عنوان كاالي مكمل      

، ي درون شـهري و بـرون شـهري        هـا   ميـزان مسـافرت   ،  سطح تكنولوژي ،  درآمد ملي ،  جانشين
ربط داد ؛ اما بسياري از اين موارد را نمي توان به صورت عددي محاسـبه     ... ترافيك و ،  جمعيت
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 به همين دليل با توجه بـه        ست، آمارهاي مورد نياز براي بررسي اين عوامل موجود ني         نمود و يا  
اينكه  بنزين نيز مانند هر كااليي با توجه به شرايط خاص خودش با عوامل بخصوصي مـرتبط                  
، است؛ تقاضاي بنزين را به ترتيب اهميت تابعي از موجودي وسايل نقليه موتوري بنـزين سـوز                

به عنوان شـاخص كـارايي و افـزايش         ( جمعيت و عمر متوسط خودروها      ،  درآمد،  قيمت بنزين 
ي ذكر شده در اين تحقيق بـر آنـيم تـا بـه              ها   باتوجه به فرضيه   . گيريم  مي در نظر ) تكنولوژي  

جمعيت و عمر متوسط خودروهـا و  ، درآمد، رابطه مستقيم ميزان مصرف بنزين با انباره خودرو     
 اين  گذاريتأثير بايد ديدكه    .بنزين با قيمت آن نيز  برسيم       معكوس ميزان مصرف     ةنيز به رابط  

 روابط مـذكور بـا مصـرف بنـزين قـوي اسـت يـا                ؟ و بر مصرف بنزين تا چه اندازه است      عوامل  
 ضعيف؟

 
 الگوي تحليلي 

فرم كلي كه براي تابع تقاضاي بنزين       ،  با توجه به شكل كلي تابع تقاضا در اقتصاد خرد         
 :تابعي است خطي بصورت زير، گيريم  ميدر ايران در ابتدا در نظر

 

Clit =C1+C2 (Veh)+C3( P.P)+ C4(NI)+C5( POP)+C6 ( Mveh ) 
 

 :كه در آن 
Clit :و مصرف ساالنه بنزين به ليتر Veh :سوز  موتوري بنزين وسايل نقليه انباره 

 
p.p :و  قيمت واقعي بنزين  NI : درآمد ملي 

 
POP : و   جمعيت  Mveh :خودروهاي موجودعمر متوسط  

 
 ،رسيم كه اين شـكل تـابع        مي ي بدست آمده به اين نتيجه     هاو جواب  اما با پيشرفت كار   

 : براي تابع تقاضاي بنزين مناسب نيست و بايستي صورت لگاريتمي تابع را در نظر بگيريم 
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Ln(Clit)=C1+C2Ln(veh)+C3Ln(pp)+C4Ln(NI)+C5Ln(pop) 

+C6Ln(Mveh) 
 

ست كه ضرايب بدست آمده نشان      اصورت لگاريتمي داراي اين ويژگي      استفاده از تابع ب   
و از اين نظر بسيار مفيد خواهد بـود و از سـوي ديگـر مـا بـا ايـن كـار                       هستند   دهنده كشش 

 :پردازيم   ميحال به شرح تك تك متغيرها، ايم تغييرات متغيرها را در تابع لحاظ نموده
 

 )Veh(ط نقليه موتوري بنزين سوز يموجودي وسا
سـت كـه    اهمانطور كه در قسمت مباني  نظري تحقيق نيز گفته شد فرضيه ما بـر آن               

از ايـن رو  . ط نقليه موتوري بنزين سوز رابطه مثبـت دارد    يمقدار مصرف بنزين با موجودي وسا     
  در روند زماني تغييرات و همچنين چگونگي بدست آوردن اين متغير حائز اهميـت اسـت كـه                

جهت بدست آوردن مقدار دقيق   .  اين متغير توضيحات الزم ذكر شود      اينجا سعي شده در مورد    
اين متغير بعد از بررسي كتب آماري و نيز آمار سازمانهاي مختلف از طريق سـالنامه آمـاري و                   

ي مختلف توانستيم مقدار دقيق اين متغير را از طريـق سـازمان             ها  سايت مجالت و نيز   كتب و 
ط نقليه موتوري بنزين سوز چنـد نكتـه         يدر مورد وسا   .وريمآسازي مصرف انرژي بدست      بهينه

 : الزم به ذكر است 
انواع وانت بار و انواع موتورسـيكلت توليـدي در          ،  اين متغير خود شامل انواع اتومبيل      -

 . داخل كشور و نيز وارداتي است
مطالعات سازمان بين الملل  هـر شـش موتـور سـيكلت معـادل يـك                 در  از آنجا كه     -

 .  در مطالعه حاضر نيز اين مقياس در نظر گرفته شده است،شود  مياتومبيل فرض

آيد و قيمت آن هـر سـال رو بـه             مي ي از ثروت هر فرد به شمار      يخودرو در ايران جز    -
 از  ،گردنـد   مـي  خودروهاي كهنه و فرسوده نيز با قيمـت بـاال مبادلـه            .رود ميفزوني  

 . استرو ميزان خروج خودروهاي فرسوده در كشور ما ناچيز  اين
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هـر  ،  درمورد موتور سيكلت با توجه به تحقيق سازمان بهينه سازي مصـرف سـوخت              -
 سـال بطـور كامـل       دوازده سـال دارد و بعـد از         دوازدهعمر متوسـط    ،  موتور سيكلت 

بدين ترتيب در اين تحقيق مقدار موتور سـيكلت را بـا توجـه بـه             . شود  مي مستهلك
وجه به نكات فوق به بررسي چگـونگي        حال با ت  . ايم ساله مستهلك نموده  دوازده  عمر  

 : زيمپردا  ميمحاسبه اعداد

 

 
 

 ابتدا مقدار توليد و واردات انواع خودرو در هـر سـال را          ، خودرو براي محاسبه موجودي  
بـراي  .  مقدار تجمعي اين سالها را بدست آورده ايـم         47-81ده و سپس از سال      كربا هم جمع    

ندي در دست نبود با توجه بـه تحقيـق مجلـه برنامـه و بودجـه                  آمار مست  ، 47سالهاي قبل از    
و بـراي محاسـبه موجـودي موتـور      شـده    خودرو به اين سالها اختصـاص داده         200000مقدار  

  مقـدار جمـع    ،47-81 و از سـال      ايم  را در هر سال با هم جمع كرده        سيكلت نيز ابتدا انواع آن    
 مقـدار آن را بـر   6قسيم عدد بدست آمـده بـر    با ت در پايان    ؛ايم  هر سال را محاسبه نموده     شدة

 .ايم حسب خودرو بدست آورده
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 .پيشينزهرا آخاني، ) هاي آماري ب سالنامه) سالهاي مختلف ( بانك مركزي ) الف : مĤخذ 

 
 (Mveh)عمر متوسط خودروها 

عمـر  ،  يكي ديگر از متغيرهايي كه در اين تحقيـق مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت                  
اين متغير براي نشان دادن بهبـود تكنولـوژي در          . وهاي موجود در هر سال است     متوسط خودر 

 قصد بر آن بود كه مصرف سرانه خودروها در هر سال بـه          ،در ابتداي امر  . نظر گرفته شده است   
عنوان شاخص تغيير تكنولوژي مد نظر قرار گيرد ؛ چرا كه از يك طرف با گذشت زمـان عمـر                    

ر است و از طرف ديگـر مصـرف خودروهـاي جديـد نسـبت بـه                 متوسط خودروها در حال تغيي    
 زا ي اوليه رگرسيون نشان داد كـه ايـن شـاخص مشـكل         ها  جواب. خودروهاي سابق كمتر است   

اشـكال ايـن شـاخص نيـز در آن     .  به همين دليل از عمر متوسط خودروها استفاه گرديد ؛ستا
آمار مربوط بـه ايـن متغيـر        . ي جديد را مدنظر قرار نمي دهد      ها  است كه مصرف كمتر اتومبيل    

 . كارت سبز گرفته شده استطرحمستقيم از بطور 
 
 
 



دي
صا

قت
ه ا

ام
شن

وه
 پژ

 

 

218

 )Clit(مصرف بنزين  
همانطور . مصرف بنزين در اين تحقيق به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است

روند مصرف بنـزين در ايـران بـي رويـه اسـت و       ،كه در بخش اهميت موضوع نيز بحث گرديد     
در اين بخش تغييرات . نسبت به متوسط مصرف رشد جهان بسيار باالتر است    متوسط رشد آن    

 . دهيم  مي را مورد بررسي قرار80 تا 47و مقدار مصرف بنزين از سال 
ي مختلف منتشر شـده  ها آمار و اطالعات اين بخش از ترازنامه انرژي ايران كه در چاپ   

ختلف اين كتـاب تنـاقض آمـاري        ي م ها  الزم به ذكر است كه در چاپ      . است بدست آمده است   
با توجه به دو تحقيق انجام شده در اين . خورد  ميزيادي براي مصرف سالهاي مختلف به چشم   

 مقدار مصرف را تعديل نموده و براي هر سال مقدار قطعـي تـر          ،زمينه توسط خانم زهرا آخاني    
 .را در نظر گرفته ايم 

ون ليتر در نمـودار صـفحه بعـد         مقدار مصرف بنزين در سالهاي مختلف بر حسب ميلي        
 به غير از    ؛ صعودي بوده  ،شود روند كلي مصرف     مي همانطور كه مالحظه  . نشان داده شده است   

شـود    مي همانطور كه مشاهد  .  كه مقدار مصرف از سير حركت خود خارج شده است          ،دو حالت 
طبـق  .  اول اسـت   ة دوم انقـالب بسـيار بـاالتر از رشـد آن در دهـ              ةرشدميزان مصـرف در دهـ     

 ليتـر   4345 حدود   1355محاسبات انجام شده مصرف سرانه هر خودروي بنزين سوز در سال            
 . در طول سال بوده است

 با سهميه بندي عرضـه بنـزين        1361 افزايش يافته و در سال       1358اين روند تا سال     
 مصرف بنزين متناسب با مقدار عرضه به        61پس از سال    . اين رقم به حداقل خود رسيده است      

 به حداكثر رسيده و با افزايش ناگهاني        1373وش سهميه بندي با يك روند صعودي در سال          ر
 دوباره افزايش يافتـه     76ولي در سال    .  روند صعودي مصرف كند شد     74قيمت بنزين در سال     

 ناشـي از ركـود      64 تـا    59ين بـودن نسـبي مصـرف در سـالهاي           يقابل ذكر است كه پـا     . است
 كه در اين زمينه پرش قيمت واقعي بنزين در سال           است ي بنزين بند اقتصادي كشور و سهميه   

 .تأثير نبوده است  بي59
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هـاي    وردهآاطالعات مربوط  به مصرف بنزين از گزارش عملكرد ساالنه شركت ملي پخش و پااليش فـر                : ماخذ

 . ستهاي آماري سالهاي مختلف استخراج گرديده ا نفتي سالهاي مختلف و درآمد ملي از سالنامه
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  )NI( درآمد ملي 
درآمد ملي از ديگر متغيرهايي است كه در برآورد تابع تقاضاي بنـزين مـورد اسـتفاده                 

 درآمـد  اي از تـأثير   قابـل مالحظـه  مقداردربارة درآمد ملي  حائز اهميت    ةنكت. قرار گرفته است  
 سهمي هر چنـد      خود ، توليد اتومبيل  ،ملي در تعداد اتومبيل وارد شده  است؛ چرا كه از يكسو           

كوچك در درآمد ملي دارد و مهمتر اينكه از سوي ديگر با افزايش درآمد ملي تعداد بيشـتري                   
البتـه  . اتومبيل خريداري شده است و در واقع به انباره خودروي هـر سـال اضـافه شـده اسـت          

دار نمـو  .ثر باشد ؤم - مجرد از انباره خودرو    -تواند بر تغييرات مصرف بنزين      مي درآمد ملي خود  
 .است ارقام به ميليارد ريال.  دهد  ميباال  تغييرات درآمد ملي و روند زماني آن را نشان

دسـتخوش تغييـرات و نوسـانات       ،  درآمد ملي ايران در فاصله مورد بررسي اين تحقيق        
سـپس  . كند  مي ملي ايران به آرامي رشد      درآمد 1347-1350ي  هابين سال . فراواني شده است  

؛ بطوريكـه از    .يابـد   مـي   درآمد نيز به شدت افزايش     ، اين ناگهاني قيمت نفت  با افزايش شديد و     
به دويست و نود و هشت هزار ميليارد ريال در سـال            ،  1351يكصد و پانزده هزار ريال در سال        

 با آغاز هياهوي انقالب و اعتصابات گسترده كارگري         1356 از آن در سال       پس .رسد  مي 1355
گذارد و پس از پيروزي انقالب اسالمي اين كاهش           مي رو به كاهش   درآمد ملي ايران     ،و مردمي 

 كه نظام جديـد قـدرت خـود را تحكـيم          - 1362 تا   1360بين سالهاي   . يابد  مي همچنان ادامه 
 موجب عدم تداوم ايـن رونـد و         ،جنگ. شود  مي  افزايش مقطعي در درآمد ملي ديده      -نمايد مي

پس از پايان جنـگ  . ادامه داشتنيز پايان جنگ د كه اين روند كاهشي تا      ش آغاز روند كاهشي  
  انـدكي بهبـود    ، اوضـاع  ،ي توسعه اقتصـادي   ها  با روي كارآمدن دولت سازندگي و اجراي برنامه       

بـا روي كارآمـدن دولـت       . بود پيوسته   د و اين رشد تقريباً    رك  و درآمد ملي شروع به رشد      فتيا
 1377 قيمـت نفـت در سـال          هرچند كـاهش شـديد     يافت؛اصالحات نيز رشد همچنان ادامه      

 .منجر به كاهش درآمد ملي در همين سال گرديد
 

 )P.P(قيمت واقعي  
 اما از آنجا    ؛رود  مي  قيمت آن كاال به شمار     ، مهمترين جزء  ،در تابع تقاضا براي يك كاال     

 تـأثير  ،شـود   مي  بازار تعيين نمي شود و از طرف دولت ديكته         طوست قيمت   ،كه در مورد بنزين   
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توان آن را به حساب نياورد و وارد ليست متغيرهـاي             اما نمي  ؛زياد به نظر نمي رسد    آن چندان   
براي بدست آوردن قيمت واقعي بايد قيمت اسمي را بـه شـاخص قيمـت         . مورد استفاده ننمود  

ست شاخص قيمت مصـرف      ا تقسيم نمود و از آنجا كه بنزين يكي از كاالهاي مصرفي خانوارها           
آمار مربـوط بـه قيمـت بنـزين از سـازمان      . در نظر گرفته شده است    1376كننده با سال پايه     

ي مختلـف   ها   و كتاب  ها  بهينه سازي گرفته شده و شاخص قيمت مصرف كننده نيز در سالنامه           
 . توان در سايت بانك مركزي يافت  مي راها اين آمارة از جملاست؛ آمار اقتصادي موجود

ات قيمت واقعي بنـزين بـين سـالهاي        نمودار صفحات بعد نشان دهنده چگونگي تغيير      
 بـيش   ،1347-81شود قيمت واقعي بنزين بين سالهاي         مي چنانكه مالحظه است،   81-1347

نامنظم و داراي نوسانات فراوان      كه البته اين تغييرات بسيار     ،از پنجاه درصد كاهش يافته است     
 بعـد از    ،شـود   مي حظه مال ي ايران روند كاهشي شديد    ، در  تا اوايل انقالب   1347از سال   . است

 30 بـه    1358 ريال در سال     10 قيمت بنزين ناگهان سه برابر شده و از          1359انقالب در سال    
 سپس با ثابت مانـدن قيمـت وافـزايش شـاخص            )قيمت اسمي ( رسد    مي 1359ريال در سال    

 .گذارد  ميقيمت مصرف كننده مجددا قيمت واقعي رو به كاهش

ي شـاخص  هـا  شده در قيمت بنزين كمتر از افـزايش ي اعمال  ها  افزايش 1374تا سال   
 بـا   1374در سال   . دشو كاهش قيمت واقعي را      مانع از قيمت مصرف كننده  است و نمي تواند         

 رونـد تغييـرات     ، درصدي قيمت بنـزين    25آغاز برنامه دوم توسعه اقتصادي و تصويب افزايش         
 .بديا  مي همچنان ادامه1381شود و تا سال   ميقيمت واقعي مثبت
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 .ريزي انرژي وزارت نيرو، ترازنامه انرژي، معاونت امور انرژي دفتر برنامه: مأخذ

 

 )PoP(جمعيت 
درمورد جمعيت نيز مانند درآمد ملي نكته قابل ذكـر ايـن اسـت كـه مقـداري از اثـر                     

در درآمـد    چرا كه افزايش جمعيت منجر به افزايش         ؛شود  مي جمعيت در ساير متغيرها مشاهد    
درطرح اوليه اي كه براي اين تحقيق در نظر گرفته          . شود  مي ملي و نيز افزايش تقاضاي خودرو     

 امـا بـا توجـه بـه اينكـه      نـد؛ بودجايگزيني قائل نشده  ها  جمعيت در بين متغير   براي   ،شده بود 
 ؛ پـس   گرنجر به اين نتيجه رسيديم كه انباره خودرو جمعي از مرتبه دو اسـت              -درآزمون انگل 

 .دديگر از متغير جمعيت استفاده ،براي اينكه اين آزمون برقرار باشد
 مشـاهده .  جمعيت كشور در سالهاي مختلف به ميليون نفـر اسـت    ةنمودار نشان دهند  

شود كه جمعيت همواره رشد داشته است و رشد آن در سالهاي اوليه بعد از انقالب به علت          مي
 .ي بيش از ساير مواقع بوده استبرخي مسائل اعتقادي و عوامل غير اقتصاد
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اطالعات از سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي مختلف و ديگر نماگرهـاي اقتصـادي اسـتخراج                 : ماخذ

 . گرديده است

 
 روش تجزيه و تحليل 
بـوده  ) OLS(  روش رگرسيون تكنيك حداقل مربعات معمـولي       ،روش تجزيه وتحليل  
ي بهـره   يي جديـد رگرسـيون از آزمـون پايـا         ها  در تكنيك . ستا كه از روشهاي اقتصاد سنجي    

 در طول زمـان ثابـت       ها  ي جديد اگر واريانس، ميانگين و  متغير       ها  طبق تحليل . شود  مي گرفته
 كاذب بـوده و احتمـال       ن نتايج حاصله از رگرسيون قابل اعتماد نخواهند بود و رگرسيو          ،نباشد

 در  ،شود ي استفاده مي  يبنابراين از آزمون  پايا    . باشد رابطه درستي ن   ،دارد كه رابطه برآورد شده    
 به ايـن نتيجـه رسـيديم كـه هيچيـك از متغيرهـا پايـا                 ها  تحقيق حاضر پس از بررسي متغير     

 . دش گرنجر استفاده – بنابراين از آزمون انگل ،نيستند
مبناي اين آزمون اين است كه بايـد ببينـيم متغيرهـاي همجمعـي از چـه مرتبـه اي                    

 همجمعي از يك درجـه باشـند و جمـالت پسـماند             ها  طبق اين آزمون اگر همه متغير      .هستند
 قابل  ،گيريم  مي  نتايجي كه از رگرسيون    ؛ي ديگر ها  تر از درجه متغير    يني پا ةجمعي از يك درج   

 . اعتماد است
 : يي كه انجام شد  در جه متغيرهاي شناسايي شده بصورت زير استها بر اساس آزمون

 .د خودروها ؛ جمعي از درجه دوجمعيت و تعدا -
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 مصرف ؛جمعي از درجه     ،  عمر متوسط خودروهاي موجود   ،  قيمت واقعي ،  درآمد ملي  -
 .يك

توانيم در نظر بگيريم كـه جمعيـت و تعـداد خـودرو          مي كه باتوجه به تئوري پيشگفت    
 يـك اسـت و بـا توجـه بـه اينكـه              ةدهند كه  اين تركيب از درجـ         مي  تشكيل  را تركيب خطي 

چرا كـه    ؛ست ا  بنابراين نتايج رگرسيون قابل اتكا     ،پسماند جمعي از درجه صفر هستند     جمالت  
 از سوي ديگر چون تمامي متغيرهاي اين تحقيق از نوع متغيرهاي            ،تمامي متغيرها پايا هستند   

 تـا نتـايج تحقيـق       ،ي بر روي آنها صورت بگيرد     يحتما بايستي آزمون پايا   ،  ندهستسري زماني   
 .ارائه پيشنهادات استفاده نماييم گيري و انيم از آن در نتيجهطوري باشد كه بتو

 
 تجزيه و تحليل 

 مدل اول 
نهايـت مـدل     در   ي كه به عمل آمـد،     ياولين آزمونها  با توجه به آمار جمع آوري شده و       

 : شود   ميزير براي تابع تقاضاي بنزين ارائه
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 مدل دوم

 كـارت سـبز     طـرح مسـتقيم از روي     بطـور    Mvehر مربـوط بـه      با توجه به اينكه آمـا     
آوري شد و نيز اين آمار حتي از سوي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت نيـز مطمـئن                   جمع

 از پـس  از مدل حذف گرديـد و   Mveh، نبود و خود سازمان نيز اعتمادي به اين آمار نداشت
 : شود  ميه بصورت زير ارائ،اين امر نتيجه رگرسيوني كه به عمل آمد
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99.092.1.
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اسـتفاده   ) AR1( يند خود توضيح مرتبـه اول       آبراي رفع مشكل خودهمبستگي از فر     

 . ندهست در ضمن اعداد داخل پرانتز نشانگر انحراف معيار ،شده است
 

 افزودن متغيرهاي مجازي
مـدل نشـان    براي اينكه اثرات خارجي مربوط به وقوع انقالب و جنـگ تحميلـي را در                

چون جنگ و انقـالب     . كنيم  مي متغير مجازي مربوط به جنگ و انقالب را وارد مدل          دو. دهيم
  ؛نيمكبايست كه آنها را به صورت متغير مجازي تعريف            مي  بنابراين ،باشند ي نمي به صورت كم  

 عدد يـك و     59-67  براي سالهاي وقوع جنگ       D1بدين صورت كه متغير مجازي برا ي جنگ       
ــراي ب ــالها ب ــه س ــدد قي ــالب  اســت صــفرع ــر مجــازي انق ــالهاي D2 و متغي ــراي س ــز ب    ني

 . باشد  مي عدد يك و براي بقيه سالها صفر58-56
 عدد يـك    -كه انقالب اتفاق افتاد   - 57به اين دليل به همراه سال       را   58 و 56سالهاي  

وص  ســال شــروع اعتصــابات و تعطيلــي ســازمانها و ارگانهــا و بخصــ56انــد كــه ســال  گرفتــه
 نيز كه سال شكل گيري و سازماندهي اين مراكز و ارگانهـا             58ي نفتي بود و سال      هاپااليشگاه

 :آيد  ميباافزودن به مدل پيشين رگرسيون زير بدست. است و پااليشگاههاي نفتي
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 ي مجازي براي جنـگ و انقـالب از لحـاظ        ها  ورود متغير ،  شود  مي همانطور كه مالحظه  
 مـدل   بنـابراين ،  توان در مورد ضرايب آن اظهار نظر نمـود         بنابراين نمي . ستدار ني  معني آماري

 . دهيم  مي به اين مدل ترجيح-دار بودند كه كل ضرايب آن معني-دوم را 

 
 تفسير

كـه از تقسـيم ضـرايب        ؛tشود با توجه به آماره        مي همانطور كه در  مدل دوم مالحظه      
 نكته قابل ذكر اين   . ندهست دار كليه ضرايب معني  ،  آيد  مي ر آنها بدست  متغيرها بر انحراف معيا   

كه مصـرف بنـزين نسـبت بـه     . دهد  مي  است كه نشان-14 برابر  log (pp)ست كه ضريب ا
ن بـه   آ مصـرف    ،بدين معني كه اگر قيمت بنزين تغيير نمايـد         است؛ كشش بي  قيمت آن كامالً  

در مـورد  . اسـت  آن بسيار ناچيزتغيير قيمت  اثر ،واقعند و در    ك  مي تغييربسيار ناچيزي    يزانم
 جمعيت و تعداد خودروها بـر مصـرف بنـرين اثـر             تأثير كه   گفتي مدل نيز بايد     ها  ساير متغير 

با اين توضيح كه اگر يك درصد جمعيت كشـور           ؛است دار مثبت داشته و از لحاظ آماري معني      
در مورد تعـداد خودروهـا نيـز ايـن قضـيه      شود و   مي بر مصرف بنزين افزوده   % 85 افزايش يابد 
شود كه مصرف   مي در تعداد خودروها موجب   ) كاهشيا  (عني يك درصد افزايش     ي ؛صادق است 

اثر ناچيزي بر مصرف بنزين دارد  نيز  درآمد ملي   همچنين  . يابد) كاهشيا  (افزايش  % 57بنزين  
ه عـد بـه نفـع     غيير آن تنها    باشد كه ت    توزيع ناعادالنه درآمد در كشور     ،كه شايد علت عمده آن    

 . ستكمي ا
 
 گيري نتيجه

ي بر ميزان تقاضـاي     تأثيرگذاري بسيار   ها   جمعيت متغير  به ويژه ي و   خودرو و درآمد ملّ   
 انـدك قيمـت بنـزين يـا واكـنش           ، تأثير  بسيار مهم و قابل توجه     ةنكت. بنزين در ايران هستند   

 از دستوري بـودن قيمـت بنـزين         اين مطلب ناشي  . ناچيز تقاضاي بنزين نسبت به قيمت است      
كاهش رشد درآمد ملي به منظور كاهش       . باشد  مي ونيز عدم تعيين قيمت توسط بازار در ايران       

 . رشد مصرف بنزين نيز غير معقول و غير منطقي است
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بنابراين تنها متغيـري    . ست كاهش رشد جمعيت در كوتاه مدت امكانپذير ني        همچنين
  است تأثيرگذاروده و نيز بر تقاضاي بنزين بصورت قابل توجهي          ت قابل تغيير ب   كه دركوتاه مد ، 

 تقاضـا بـراي خـودرو تـابع     ر عـين حـال  د.  خودرو همواره در حال افزايش در ايران است     تعداد
 . ست كه قابل بررسي هستنداعواملي 

 ميزان تقاضاي   درتواند عامل مهم ديگري       مي  مهمتر اينكه قيمت بنزين نيز     وضوعاما م 
 كـه   -چنانچه مالحظه گرديد باتوجه به قيمت كنـوني بنـزين در كشـور            .  ايران باشد  بنزين در 

 تـأثير  تغييرات حول ايـن قيمـت        -باشد  مي نسبت به درآمد خانوارها سهم بسيار اندكي را دارا        
چرا كـه اگـر بنـا باشـد مصـرف بـه قيمـت         ؛چنداني در مصرف وتقاضاي بنزين نخواهد داشت     

 . ن بايد بسيا ر فراتر از سطح كنوني باشد قيمت بنزي،واكنش نشان بدهد
 افزايش قيمت صورت گيرد چـرا كـه بايـد           البته پيشنهاد قابل ذكر اين است كه حتماً       

ي متعـدد و متفـاوتي قابـل    هـا  اين مطلب را متذكر شد كه افزايش قيمـت از جوانـب و جنبـه              
 از  و بياورد   ها  انوار ممكن است افزايش قيمت فشار فراواني بر روي خ         ، مثال ايبررسي است ؛ بر   

ا از ديد اقتصادي    تنهنظر اجتماعي و سياسي براي جامعه مشكل آفرين باشد ؛ اما اگر بخواهيم              
 بنگريم؛ با توجه به ايـن مطلـب كـه سـهم زيـاد يارانـه بنـزين در اختيـار                      وضوعو كارايي به م   

تفـاوت قيمـت     قاچاق بنزين كه انگيزه آن ناشي از         وضوعنيز م  ست و  ا ي باالي درآمدي  هادهك
افزايش قيمت بنزين به عنوان نزديك تـرين راه   ؛باشد  ميبنزين در ايران و كشورها ي همسايه   

حل اين مشكل با توجه به اينكه بطـور قابـل تـوجهي بـر               . شود  مي حل ممكن به ذهن متبادر    
تواند تا حدود زيـادي مشـكالت اجتمـاعي           مي ، است تأثيرگذاري اقتصادي كشور    ها  ساير جنبه 

   .    را حل كرده و براي رفع ساير مشكالت اقتصادي كشور راهگشا باشدوضوعوط به اين ممرب
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